
รุ่นที ่1/62 
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562

โดย ดร.ปรชีา สวน

คุยสบายๆ เร่ืองบัญชีและการ
วเิคราะห์งบการเงนิ
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ข้อเสนอปฏิรูประบบ
ภาษสีรรพากร
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ภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา
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ลดอตัราภาษี
35% เหลือ 25%
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ขยายช่วงเงนิได้
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ยกเลกิการยกเว้น 150,000
บาทแรก 

โดยให้เสียภาษีในอตัราต ่า
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ให้มีการหักค่าใช้จ่ายได้เพิม่มากขึ้น
ตามประเภทของประเภทเงนิได้จาก

ปัจจุบันทีหั่กค่าใช้จ่ายได้

ไม่เกนิ 1 แสนบาท
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หักภาษี ณ ที่จ่าย
อตัราเดยีว 
0.5%-1% 
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ปรับวงเงินขั้นต ่าที่
จะต้องหักภาษีให้

สูงขึน้
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ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล
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ลดอตัราภาษีรวม
28% เหลือ 25%
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เดิมภาระภาษรีวมของนิติบุคคล 28%
• ภาษนิีติบุคคล 20%
• ภาษเีงินปันผล 10%

((100x20%)+(80x10%)=28%)
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ให้กลุ่มบริษทัเดยีวกนัมสิีทธิ
ค านวณก าไรเสียภาษีรวมแบบ

กลุ่ม
(ค านวณภาษจีากงบการเงินรวม)
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เงนิได้ทีไ่ด้จากการประกอบธุรกจิ 
(Business Income) เสนอให้หัก
ภาษี ณ ที่จ่ายเพยีงอตัราเดียว 
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ปรับวงเงินขั้นต ่าที่
จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ 

ที่จ่าย
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ภาษีที่หักไว้เกนิ 
ให้ยกไปเป็นเครดิต
ภาษีปีต่อไปได้
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ให้สิทธิผู้เสียภาษสีามารถยกยอดภาษี
เงนิได้นิตบุิคคลทีช่ าระเกนิไปเป็น

เครดติภาษีเม่ือถงึก าหนดช าระภาษีคร้ัง
ถดัไปได้โดยไม่ต้องขอคืน
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ภาษมูีลค่าเพิม่
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• ขยายวงเงนิในการเข้าระบบภาษมูีลค่าเพิม่
เม่ือมีรายได้เกนิ 1.80 ล้านบาทเป็น 10.00
ล้านบาท

• ยกเลกิการยกเว้น VAT เช่น สอบบัญชี ว่า
ความ โรงเรียนกวดวชิา เป็นต้น
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ผู้ประกอบการทีม่รีายได้ไม่ถงึ 10 ล้าน
บาท ไม่ต้องจดทะเบียนภาษมูีลค่าเพิม่

แต่ต้องเสียภาษีจากรายรับ 2%
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ปรับปรุงยกเลกิประเภท
กจิการยกเว้นภาษมูีลค่าเพิม่

บางประเภท
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ภาษธุีรกจิเฉพาะ
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ยกเลกิจัดเกบ็ภาษธุีรกจิเฉพาะ
อตัรา 0.1% จากรายรับจากการ
ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์
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อากรแสตมป์
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ยกเลกิการเกบ็ภาษี
อากรแสตมป์
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ตารางค านวณ

../Employee benefit(Update 20-9-61).xlsx
Employee benefit(ชดเชย 400 วัน).xlsx
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• เดิมใหล้าเฉพาะหลงัคลอดบุตร 90 วนั ใหม่

ลาไปตรวจครรภร์วมระยะเวลา 98 วนั เป็น

การใชส้ิทธิรว่มกบัลาคลอดเดิม"ลกูจา้งหญิงมีครรภ ์มี

สิทธิลาเพ่ือตรวจครรภร์ะหว่างตัง้ครรภไ์ด ้โดยใหถื้อว่า

เป็นการใชส้ิทธิเพ่ือคลอดบตุร98 วนั เดิมลา

เฉพาะหลงัคลอดบตุร 90 วนัเท่านัน้

สิทธิลาตรวจครรภ ์
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ลาป่วย
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ลาป่วย
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• เดิมท างานครบ 10 ปี ไดร้บัเงินชดเชย 300 วนั

• เพ่ิมใหม่ท างานครบ 20 ปี ไดร้บัเงินชดเชย

400 วนั
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ภาษีที่ได้รับยกเว้นเบีย้ปรับ-เงินเพิม่

1) ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 60
2) ภาษมูีลค่าเพิม่ ของเดือน ม.ค. 59 – ก.พ. 62
3) ภาษธุีรกจิเฉพาะ ของเดือน ม.ค. 59 – ก.พ. 62
4) อากรแสตมป์ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 – 25 ม.ีค. 62
5) ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 – 25 ม.ีค. 62
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ข้อควรรู้เพิม่เตมิ

1. เคยลงทะเบียนบัญชีชุดเดียวเม่ือปี 2559 
1) ม่ันใจว่าย่ืนภาษีถูกต้อง ไม่ลงทะเบียนและย่ืนภาษีใหม่กไ็ด้
2) ทีผ่่านมาไม่ได้ย่ืนภาษีให้ถูกต้อง อยากแก้ไขให้ถูกต้อง สามารถ
ลงทะเบียนได้

2. ไม่เคยลงทะเบียนบัญชีชุดเดียวในปี 2559 สามารถลงทะเบียนและ
ด าเนินการขอรับสิทธ์ิได้

3. ม่ันใจว่าทีผ่่านมาย่ืนภาษีถูกต้อง และม่ันใจว่าไม่ได้ย่ืนภาษีผดิพลาด 
ไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนกไ็ด้
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การค านวณค่าทรัพย์สิน
หรือหน้ีสินที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ
65ทวิ(5)
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ไม่จ าเป็นต้อง

•ทรัพย์สินใช้อัตราซ้ือ
• หน้ีสินใช้อัตราขาย
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กรณบีริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลทั่วไป 
(ไม่ใช่ธนาคาร)

1.ใช้อัตราถวัเฉลี่ยระหว่างอตัรา
ซ้ือและอตัราขายของธนาคาร
พาณชิย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ค านวณไว้



2. 
1)ทรัพย์สินค านวณโดยใช้อตัราถัวเฉลีย่ที่ธนาคาร
พาณิชย์รับซ้ือซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ค านวณไว้ 

2)หน้ีสินค านวณโดยเป็นเงินตราไทยตามอตัราถัว
เฉลีย่ที่ธนาคารพาณชิย์ขายซ่ึงธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้ค านวณไว้

กรณบีริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลทั่วไป 
(ไม่ใช่ธนาคาร)
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*** เม่ือใช้วธีิการใดในการ
ค านวณแล้ว ให้ใช้วธีิการน้ัน
ตลอดไป เว้นแต่จะได้รับ

อนุมตัจิากอธิบดี

กรณบีริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลทั่วไป 
(ไม่ใช่ธนาคาร)
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การยืน่ บอจ.5
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14 วัน
•นับจากวนัทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
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ไม่อนุโลม

•ยืน่บอจ.5 พร้อมงบการเงินภายใน
1 เดอืนหลงัจากประชุมผู้ถอืหุ้น
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ต้องกรอกเลขบัตร
ประชาชน 13 หลกั ใน

แบบ บอจ.5 
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รายได้และรายจ่าย

ค่าเช่า
(สัญญาเช่าด าเนินงาน)
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บัญชีVSภาษี
(ภาษีตามบัญชีได้)
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รายการ บัญชี
ภาษี

ใหม่ เดิม

รายได้ค่าเช่า รับรู้รายได้ค่าเช่าตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสัุญญาเช่า

(รวมรายได้ทัง้สัญญาหารด้วย
อายสัุญญา)

1) ตามสัญญา หรือ
2) ตามหลกัการบัญชี

ตามเงินที่รับ
เงินแต่ละปี
ตามสัญญา

รายจ่ายค่าเช่า รับรู้รายจ่ายค่าเช่าตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า
(รวมรายจ่ายทัง้สัญญาหารด้วย

อายสัุญญา)

1) ตามสัญญา หรือ
2) ตามหลักการบัญชี ตามเงินทีจ่่ายแต่

ละปีตามสัญญา
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อ้างอิง

บัญชี ภาษี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

• รายได้ค่าเช่า ดูย่อหน้า 50
• รายจ่ายค่าเช่า ดูย่อหน้า 33

ท.ป.1/2528
ข้อ 3.4

(แก้ไขโดย ท.ป. 299/2561)
NPAEs

• รายได้ค่าเช่า ดูย่อหน้า 285
• รายจ่ายค่าเช่า ดูย่อหน้า 272
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จ่ายประกนัสังคม
คือเงินออมของเรา
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รับคนืได้
อย่าทิ้งเงินให้เสียเปล่า
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225 บาท

ไม่ใช้สิทธิ 
เงินหาย … ไม่ได้คนื
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75 บาท

ไม่ใช้สิทธิ 
เงินหาย … ไม่ได้คนื
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450 บาท

เงินออม(ชราภาพ)ของเรา 
ได้คืนเม่ืออายุครบ 55 ปี
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เงินออมประกนัสังคม
(ชราภาพ)

รับ
คนื

บ านาญชราภาพ

(เงินรายเดอืน

จนตาย)

บ าเหน็จชราภาพ

(เงินก้อนคร้ังเดยีว)



เงื่อนไข
1. จ่ายไม่ครบ 1 ปี

รับบ าเหน็จชราภาพ
• ส่วนที่ตนเองจ่ายสมทบ(ไม่ได้ของนายจ้าง)
ตัวอย่าง

- จ่าย 750 บาท/เดือน 10 เดือน หักเงนิออม 450 บาท      
- อายุครบ 55 ปี ได้คืน 450 บาทx10 เดือน=4,500 บาท
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เงื่อนไข
2. จ่ายครบ 1 ปี แต่ ไม่ถงึ 15 ปี

รับบ าเหน็จชราภาพ 2 ส่วน
• ส่วนที่ตนเองจ่ายสมทบ
• ส่วนที่นายจ้างจ่ายสมทบ
ตัวอย่าง

- จ่าย 750 บาท 7 ปี (84 เดือน) 
- ได้รับคืน 450 + 450 บาท x 84 เดือน = 75,600 บาท
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เงื่อนไข
3. จ่าย 15 ปีพอดี

รับบ านาญชราภาพ
• 20% ของเงินเดอืนเฉลี่ย 60 เดอืนสุดท้าย

ตัวอย่าง
- สมมติ 60 เดือนสุดท้าย เฉลีย่ 15,000 บาท จะได้รับ 

เดือนละ 3,000 บาท (20% 15,000) ไปจนตาย
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เงื่อนไข
4. จ่ายมากกว่า 15 ปี

รับบ านาญชราภาพ
• 20% ของเงินเดอืนเฉลีย่ 60 เดอืนสุดท้าย

• โบนัส 1.5% ต่อปี(ได้ทุกปี)ของเงินเดอืนเฉลีย่ 60 เดอืน

สุดท้าย(ต้องเต็มปี)
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เงื่อนไข
4. จ่ายมากกว่า 15 ปี

ตัวอย่าง
จ่ายครบ 20 ปี 

ได้รับ คือ 20% ของเงินเดือนเฉลีย่ 60 เดือน + 
1.5% ของเงินเดือนเฉลีย่ 60 เดือน x 5 ปี 

(จ่าย 20 ปี เกนิจากที่ก าหนดขั้นต ่ามา 5 ปี)
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เงื่อนไข
4. จ่ายมากกว่า 15 ปี(ต่อ)

ตัวอย่าง
เฉลีย่ 60 เดือนสุดท้าย 15,000 บาท จะได้รับ

= 3,000 (15,000x20%)+(15,000 x1.5% x 5 ปี) 
=  4,125 บาทต่อเดือน ไปจนตาย
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กรณทีี่ได้รับเงินบ านาญชราภาพแล้ว
แต่ยงัไม่ครบ 5 ปีแล้วเสียชีวติไปก่อน

จะได้รับบ าเหน็จ 10 เท่าของเงินบ านาญ
รายเดอืนที่ได้รับ 

เช่น รับบ านาญเดือนล่าสุด 4,125 บาท พอ
เสียชีวติ จะได้รับ 41,250 บาท
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บัญชี
บัญชี เป็นศิลปะ ของ

•การจดบันทึก (Recording)
•การจ าแนก (Classifying)
•การสรุปผล (Summarizing)
•การแปลความหมาย (Interpreting)
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ขั้นตอนการท าบัญชี
การท าบัญชี (Bookkeeping) โดยผู้ท าบัญชี 

(Bookkeeper)
•รวบรวม (Collecting) หมายถงึ การรวบรวมรายการค้า
ที่เกดิขึ้นประจ าวันและหลักฐานข้อมูลทีเ่กีย่วกบัการด าเนิน
ธุรกจิ เช่น หลกัฐานการซ้ือ ขาย การรับเงนิ จ่ายเงนิ เป็นต้น
•บันทึก (Recording) หมายถงึ  การจดบันทึกรายการค้า
ที่เกดิขึน้แต่ละคร้ังให้ถูกต้องตามหลกัการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
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ขั้นตอนการท าบัญชี (ต่อ)

• จ าแนก (Classifying) หมายถึง  จ าแนกให้เป็น
หมวดหมู่ เช่น หมวดสินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วน
ของเจ้าของ  รายได้  และค่าใช้จ่าย

• สรุปข้อมูล (Summarizing)  หมายถึง  การน า
ข้อมูลมาสรุปเป็นรายงานทางการเงนิ 
(Accounting  Report)
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รายการค้าและการวเิคราะห์รายการค้า

ขั้นตอนการบัญชี (Accounting Cycle)

วเิคราะห์รายการค้า               บนัทกึในสมุดรายวนัขั้นต้น               ผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท

- สมุดรายวนัทัว่ไป

- สมุดรายวนัเฉพาะ

จัดท างบทดลอง

ออกงบการเงนิ บนัทกึรายการปรับปรุง

- งบแสดงฐานะการเงนิ

-งบก าไรขาดทุน
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การบันทกึรายการค้าในสมุดรายวนัทัว่ไป

สมุดรายวนั (Journal)
ใชบ้นัทึกรายการคา้ มี 2 ประเภท ไดแ้ก่

• สมุดรายวนัทัว่ไป (General  Journal) ใชบ้นัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนทนัทีโดย

เรียงตามล าดับวันที่ท่ีเกิดรายการ
• สมุดรายวนัเฉพาะ (Special  Journal) ใชบ้นัทึกรายการท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะ
เดียวกนั แต่แยกเฉพาะบญัชี  ไดแ้ก่  สมุดรายวนัซ้ือ  สมุดรายวนัขาย  สมุดเงิน
สด
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บัญชีแยกประเภท

สมุดบัญชีแยกประเภท  (Ledger) แบ่งเป็น  2  ประเภท  ดงัน้ี

• สมุดแยกประเภททัว่ไป เป็นสมุดทีแ่ยกประเภททุก ๆ บัญชี
เช่น  ลูกหนี ้ เจ้าหนี ้ สินค้า  ทีด่ิน  อาคาร  เป็นต้น

• สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (ทะเบียนคุม)  เป็นสมุดแยกประเภท
ส าหรับบันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยก
ประเภททัว่ไป

แบบฟอร์มของบัญชีแยกประเภท
- แบบมาตรฐาน หรือรูปตัวท ี(Standard Account Form)
- แบบแสดงยอดดุล หรือแบบสามช่อง (Balance Account Form)
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รายการผดิพลาดที่ไม่อาจพบในงบทดลอง
• รายการทีไ่ม่ได้บันทึกบัญชี

• การลงลงบัญชีผิดช่ือบัญชี เช่น บัญชีวสัดุส านักงาน ไปบันทกึเป็น บัญชีค่าใช้จ่าย
ส านักงาน เป็นต้น

• รายการบันทึกบัญชีผิดที่ยอดรวมชดเชยกนัเอง เช่น ขายสินค้าเป็นเงินสด 100
บาท และรับดอกเบีย้เป็นเงนิสด  120 บาท

เดบิต   เงินสด 100
เครดิต ขาย 120

เดบิต เงินสด 120
เครดิต ดอกเบีย้รับ 100
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การจัดท างบการเงิน

• งบการเงนิที่ต้องจัดท าหลงัจากได้งบทดลองแล้ว ได้แก่
• งบแสดงฐานะการเงนิ(งบดุล) 

- ใช้ยอดหมวดสินทรัพย์ หนีสิ้น และทุน
• งบก าไรขาดทุน

- ใช้ยอดในหมวดรายได้และรายจ่าย
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เกร่ินน างบการเงิน
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เงินสด

รายได้อ่ืน

ภาษีเงินได้

เจ้าหนีก้ารค้า

รายได้
ต้นทุนขาย

เงินฝาก
ธนาคาร

เงนิเบิกเกนิบัญชีและ
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน

เงินปันผลจ่าย

สินทรัพย์ไม่
หมุนเวยีนอ่ืน

ค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร

ลูกหนี้

ต้นทุนทางการเงนิ

ทุน หนีสิ้นตามสัญญา
เช่าการเงนิ

สินค้าคงเหลือ เงินให้กู้ยืม

งบทดลอง

สินทรัพย์
หมุนเวยีน



เงินสดติดลบ

เงนิสดเป็นเศษสตางค์

เงินสดเหลือจ านวนมาก

เงนิสดไม่มีอยู่จริง

เงินสด
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ยอดคงเหลือไม่ตรงกบัสมุดเงนิฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร

95

รายการบันทกึบัญชีไม่ตรงกบัยอดเคล่ือนไหวในเงนิฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารตดิภาระค า้ประกนั
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เงินฝากธนาคาร (ต่อ)

สจล.ระบุพบผดิปกต ิ2 กรณ ีคือ 
• เบิก-ถอนตามค าส่ัง สจล. จริงแต่
เงนิเข้าบัญชีปลอม

• เบิก-ถอนตามค าส่ัง แต่ไม่น าเงนิ
เข้าตามค าส่ัง
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เงินฝากประจ าธนาคาร

การแสดงรายการ
• เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
• เงนิลงทุนช่ัวคราว
• เงนิลงทุนระยะยาว
• เงนิฝากประจ าธนาคารติดภาระค า้ประกนั
• ดอกเบีย้ค้างรับ
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ลูกหนีก้ารค้าและตัว๋เงนิรับ

• ตรวจสอบรายละเอยีดลูกหนีก้ารค้ากบัยอดคงเหลือใน
บัญชีย่อยลูกหนีร้ายตวั

• ลูกหนีก้ารค้าทีค้่างนาน
• ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ
• หนีสู้ญ (กฎกระทรวงฉบับที่ 186) (กค 0811-14069)
• ฟ้องศาลต่างประเทศ (กค 0706/11057)

Information Training Fap/เลขที่หนังสือ กค 0811-14069 หนี้สูญ.docx
Information Training Fap/เลขที่หนังสือ กค 0706-11057 หนี้สูญลูกหนี้ต่างประเทศ.docx


ตดัหนีสู้ญกรณหีนี้

เกนิ 500,000 บาท
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• ประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ทวิ (9)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 186
• ข้อหารือ กค 0702/7565

กฎหมายอ้างอิง

100
100



1. ฟ้องลกูหน้ีในคดแีพ่ง
2. ยืน่ค าขอเฉลี่ยหน้ีกรณเีจ้าหน้ีรายอื่นฟ้องในคดแีพ่ง

กรณีที่ 1

มีค าบังคบัหรือค าส่ังของศาลแล้ว
แต่

ลกูหน้ีไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะช าระหน้ี
101



1. รายงานการติดตามหาทรัพย์สินของ
ลูกหน้ีของทนายความท่ีเป็นหนังสือ
ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีและมี
หลกัฐานการรับทราบของเจ้า
พนักงานบังคับคดี

หลักฐาน
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2. ส าเนารายงานการยดึทรัพย์ของเจ้า
พนักงานบังคบัคดี ท่ีแสดงวา่ลูกหน้ี
ไม่มีทรัพย์สินใดๆ ทีจ่ะช าระหน้ีได้
โดยเจ้าพนักงานบังคบัคดต้ีองรับรอง
ความถูกต้องของรายงานนั้นดว้ย

หลักฐาน(ต่อ)
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1. ฟ้องลกูหน้ีในคดล้ีมละลาย
2. ยืน่ค าขอรับช าระหน้ีกรณี

เจ้าหน้ีรายอื่นฟ้องในคดี
ล้มละลาย 

กรณทีี่ 2
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กรณทีี่ 2 (ต่อ)

1.ศาลมีค าส่ังเห็นชอบด้วยกบัการ
ประนอมหนี้

2.ลูกหนีถู้กศาลพพิากษาให้เป็น
บุคคลล้มละลาย
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ได้มีการแบ่งทรัพย์สินของ

ลูกหนีค้ร้ังแรกแล้ว
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1. เจ้าพนักงานพทิักษ์ทรัพย์ได้จัดการแบ่ง
ทรัพย์สินให้แก่เจ้าหน้ีคร้ังแรก

2. เจ้าพนักงานพทิักษ์ทรัพย์ได้รายงานขอให้
ศาลมีค าส่ังปิดคดใีนคดล้ีมละลาย โดยไม่มี
การแบ่งทรัพย์สิน

ปรากฏว่า
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ศาลมคี าส่ังอนุญาต
ให้ปิดคดี
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ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในรอบระยะเวลาบัญชีใด
ต้องตัดหน้ีสูญและถอืเป็นรายจ่ายใน

รอบระยะเวลาบัญชีน้ัน
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จะตัดหน้ีสูญและถอืเป็น
รายจ่ายในรอบระยะเวลา

บัญชีอื่นไม่ได้

110
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

• ภาษธุีรกจิเฉพาะมไีหม ***

บริษัทให้กรรมการกู้ยืมโดยไม่คดิดอกเบีย้ บัญชีผดิไหม สรรพากรว่าอย่างไร

สรรพากรถือว่าเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร 

Information Training Fap/คำสั่งกรมสรรพากร ป. 26-2534.docx


Q: บริษทัใหกู้ย้มืเงิน บริษทัฯ ตอ้งคดิดอกเบี้ยอย่างไรจึงไม่ต ่ากวา่
ราคาตลาดตามมาตรา 65 ทวิ (4)

A : 1. กรณีบริษทัฯ น าเงินทุนหมุนเวยีนมาใหกู้ย้มื บริษทัฯ 
สามารถคิดดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารประเภทเงินฝากประจ า
2. กรณีบริษทัฯ กูเ้งินจากแหล่งเงินทุนภายนอกมาใหกู้ย้มื 
สามารถคิดดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใน
เวลาทีบ่ริษทัฯ ได้กู้ยมืเงินมา

(กค 0702-8010)
112

Information Training Fap/1.เลขที่หนังสือ กค 0702-8010 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม.docx
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สินค้าคงเหลือ

• การตรวจนับสินค้าคงเหลือ
• ราคาทุนของสินค้าตามบัญชี VS ภาษี
• ค่าเผ่ือมูลค่าสินค้า
• การท าลายสินค้า (ป. 79-2541)

Information Training Fap/3.คำสั่งกรมสรรพากร ป. 79-2541 ทำลายสินค้า.docx


Q: การท าลายของเสีย สินค้าทีเ่ส่ือมคุณภาพ สินค้าทีม่ีต าหนิสินค้าที่
หมดสมัยนิยม สินค้าทีห่มดอายุ และเศษซาก มีวธีิปฏิบัติอย่างไร

A : 1.โดยสภาพสินคา้ไม่สามารถเกบ็รักษาไว้ได้
- เชิญผู้สอบบัญชีมาเป็นพยานในการท าลาย
- ไม่จ าเป็นต้องแจ้งเจา้หนา้ท่ีกรมสรรพากรมาเป็นพยาน

2. โดยสภาพสินคา้สามารถเกบ็รักษาและรอการท าลายได้
- เชิญผู้สอบบัญชีมาเป็นพยานในการท าลาย
- ให้แจ้งการท าลายใหส้รรพากรมาเป็นพยาน

(ป. 79/2541)     
114
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อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

• มีอะไรบ้างที่ต้องจัดเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
• แนวปฏิบัตเิหมือนทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
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ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์
• ราคาทุนของสินทรัพย์ (ได้มาไม่ต้องซ้ือบันทกึบัญชีอย่างไร)
• ทรัพย์สินมีตวัตนอยู่จริง
• ทรัพย์สิน VS ค่าใช้จ่าย
• ทรัพย์สินช ารุด เสียหาย (ทรัพย์สินเสียหาย&ช ารุด)
• ต้นทุนการกู้ยืม
• มูลค่าคงเหลือ
• สัญญาเช่าซ้ือ สัญญาเช่า สัญญาลสิซ่ิง (กค 0706-11508)
• ท าลายทรัพย์สินไม่ได้แจ้งสรรพากร (กค 0811/09658)

Information Training Fap/ค่าเสียหายที่จะได้รับชดเชยจากประกัน.docx
Information Training Fap/เลขที่หนังสือ กค 0706-11508 ซื้อรถแบบลิสซิ่ง.docx
Information Training Fap/เลขที่หนังสือ กค 0811-09658.docx
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ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

• ค านวณถูกหรือเปล่า
• บันทกึบัญชีถูกหรือไม่
• ใครเป็นคนค านวณ
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ก าไร(ขาดทุน)สะสม

• ก าไรสะสมเป็นก าไรทีถู่กเสียภาษใีนอตัราเท่าไหร่บ้าง
• เงนิปันผลจ่าย

- หัก ณ ทีจ่่าย
- หนังสือรับรองการหัก ณ ทีจ่่าย
- ก าไรทีจ่่ายเคยเสียภาษีอตัราเท่าใด

• ทุนส ารองตามกฎหมาย
- มส่ีวนเกนิมูลค่าหุ้น



#จ่ายจากก าไรสะสม
#ภาษีไม่ได้เรียกเงนิปันผล

เสมอไป
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1. จ่ายปันผล มาตรา 40(4) ข
2. ลดทุนมีก าไรสะสมอยู่ มาตรา 40(4) ง
3. เลิกกจิการแล้วปันก าไรสะสม มาตรา 

40(4) ฉ
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ภาษเีงินได้นิติบุคคล

ประเภทเงิน
ได้

บริษทัทั่วไป
(หน้า 3 หลงั 3)

บริษทัถอืหุ้นไม่น้อย
กว่า 25% 

(หน้า 3 หลงั 3 
ไม่ถอืไขว้)

จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์

(หน้า 3 หลงั 3)

40(4) ข เสียคร่ึงเดยีว ยกเว้น ยกเว้น
40(4) ง

เสียทัง้จ านวน
40(4) ฉ
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ภาษเีงินได้นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่่าย

ประเภทเงิน
ได้

บริษทัทั่วไป
(หน้า 3 หลงั 3)

บริษทัถอืหุ้นไม่น้อย
กว่า 25% 

(หน้า 3 หลงั 3 
ไม่ถอืไขว้)

จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์

(หน้า 3 หลงั 3)

40(4) ข 10% ยกเว้น ยกเว้น
40(4) ง 10%40(4) ฉ
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ภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา

ประเภทเงินได้ หัก ณ ทีจ่่าย ภาษเีงินได้

40(4) ข 10% ส้ินปีรวมยืน่ภาษี
หรือไม่กไ็ด้(Final tax)

40(4) ง หักตามอัตรา
ภาษี ส้ินปียืน่ภาษี

40(4) ฉ หักตามอัตรา
ภาษี ส้ินปียืน่ภาษี
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หักตามอัตราภาษี

หมายถงึ
เงินได้ x อัตราก้าวหน้าบุคคลธรรมดา
(ไม่ให้หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน)
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Q:บริษทัเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการ
รับเหมาก่อสร้าง โดยมีลูกคา้อยูใ่นลาวและก่อสร้างในลาว ถามวา่ 
บริษทัตอ้งเสียภาษมีูลค่าเพิม่หรือไม่ และภาษีซ้ือท่ีเกิดจากงาน
โครงการน้ีขอคืนไดห้รือไม่

A :ไม่มีหน้าทีต้่องเสียภาษมีูลค่าเพิม่ ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวล
รัษฎากร เน่ืองจากบริษทัไดใ้หบ้ริการท่ีกระท าในต่างประเทศและ
ไดมี้การใชบ้ริการนั้นในต่างประเทศ ถือวา่การใหบ้ริการนั้นเป็น
การใหบ้ริการนอกราชอาณาจกัร และภาษซ้ืีอขอคนืไม่ได้ เน่ืองจาก
การประกอบกิจการดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนไม่อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามข้อ 6 ของค าส่ังกรมสรรพากรที่ ป.104/2544ฯ
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Q:  บริษทัฯ ได้เข้าไปลงทุนถือหุ้นในบริษทัจีน เงินปันผลที่
ได้รับจากบริษทัจีนดงักล่าว ได้รับยกเว้นภาษหีรือไม่  

A : กรณบีริษทัฯ ถือหุ้นในบริษทัจีนไว้ไม่น้อยกว่า 25%
ของหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด และถือไว้ไม่น้อยกว่า 6
เดือนก่อนการจ่ายปันผล โดยภาษเีงินได้ของจีนมอีตัรา
ไม่ต ่ากว่า 15% เงนิปันผลทีไ่ด้รับดังกล่าว ไม่ต้องน ามารวม
ค านวณเป็นรายได้เพ่ือเสียภาษีในไทย ตาม ม.5 วสีติแห่ง
พรฎ. ฉบับที่ 10/2500

(กค 0706/(กม.06)/2972 ลว. 27 ก.ย.2550)      
126



ใบก ากบัภาษีซ้ือที่น ามา
หักในการค านวณ
ภาษมูีลค่าเพิม่ได้
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ข้อผดิพลาดไม่ท าให้ส าคญั
ผดิในตวัผู้ประกอบการว่า
เป็นผู้ประกอบการรายอ่ืน
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ช่ือบริษัทฯ ค าว่า "ฮาร์ดแวร์" เป็น "ฮาร์
แวร์“ แต่มีช่ือภาษาองักฤษว่า 

"P.HARDWARE 
CO., LTD" ก ากบัอยู่และทีอ่ยู่ของบริษัทฯ 

ตรงกบัทีต่ั้งของบริษัทฯ ตามทีไ่ด้จด
ทะเบียนภาษมูีลค่าเพิม่ (ภ.พ.01)
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มไิด้ระบุแขวงไว้
แต่ทีอ่ยู่ของผู้ซ้ือ ซ่ึงระบุไว้
สามารถบอกต าแหน่งที่ตั้งที่

ชัดแจ้งถูกต้อง
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ใบก ากบัภาษซ้ืีอระบุ
รหัสไปรษณย์ีคลาดเคล่ือน 
ใช้เป็นใบก ากบัภาษีซ้ือได้

(รหัสไปรษณย์ีไม่ใช่รายการตามมาตรา 86/4)
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Q:  มตทิีป่ระชุมของบริษทัฯ ก าหนดให้มกีารจ่ายค่าเบีย้
ประกนัชีวติให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ  บริษทัฯ จะน าค่าเบีย้
ประกนัชีวติทีจ่่ายดงักล่าว ไปถือเป็นรายจ่ายในการค านวณ
ก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษเีงนิได้นิตบุิคคล ได้หรือไม่ 

A : ถือเป็นรายจ่ายทีเ่ป็นการส่วนตัวหรือการให้โดย
เสน่หา เป็นรายจ่ายต้องห้ามตาม ม. 65 ตรี (3) และ (13)

(กค 0706/5334 ลว. 26 มิ.ย.2549)      
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Q:  ลูกค้าท าหนังสือขอการสนับสนุนด้านการเงนิ
เพ่ือจัดงานเลีย้งพนักงานของลูกค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เงนิสนับสนุนทีบ่ริษทัฯ จ่ายไป ถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ 

(กค 0706/5823 ลว. 13 มิ.ย.2550)        

A : เข้าลกัษณะเป็นการให้โดยเสน่หาและไม่ใช่รายจ่ายเพ่ือ
หาก าไรหรือเพ่ือกจิการโดยเฉพาะของห้างฯจึงน ามาถือเป็น
รายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิไม่ได้ เป็นรายจ่ายต้องห้าม
ตาม ม. 65 ตรี (3) และ (13) 
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Q:  กรณบีริษัทฯ มผีลก าไรจากการประกอบกจิการ บริษัทฯ 
จะท าประกนัชีวติให้แก่พนักงาน โดยก าไรสุทธิทุก 100 บาท 
ท าประกนั 50 บาท ค่าเบีย้ประกนัชีวติ จะถือเป็นรายจ่าย
ได้หรือไม่ 

A : ถือเป็นรายจ่ายทีจ่่ายจากผลก าไร เป็นรายจ่ายต้องห้าม
ตาม ม.65 ตรี(19) 

(กค 0706/5334 ลว. 26 มิ.ย.2549)      
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ค่าเคร่ืองบิน ค่าทีพ่กั และ ค่าอาหาร อนัเป็นค่าใช้จ่าย
เกีย่วกบัการเดนิทางไปต่างประเทศ เม่ือโจทก์ไม่มี
พยานหลักฐานมาสืบให้เพ่ือได้ว่ารายจ่ายดงักล่าวเป็น
รายจ่ายทีโ่จทก์ได้จ่ายไปในธุรกจิของโจทก์  จึงถือว่าเป็น
รายจ่ายทีม่ลีกัษณะเป็นการส่วนตัว ต้องห้ามมใิห้ถือเป็น
รายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร  ตาม 
ม. 65 ตรี (3)

ฎกีาที ่  5816 / 2534
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ม. 65 ตรี (18)  รายจ่ายซึง่ผูจ่้ายพสิจูนไ์ม่ไดว่้า

ใครเป็นผูรั้บ ถอืเป็นรายจ่ายตอ้งหา้ม เวน้แต่

จ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเป็นชือ่ผูรั้บเงิน 

และเช็คผ่านการข้ึนเงินแลว้ 

โอนเงินเขา้บัญชีของผูรั้บเงิน

ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บเงิน พรอ้มลายเซ็น

และผูรั้บเงินสามารถยนืยนัว่าไดรั้บเงินจริง

หลกัฐานอื่นๆ
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เบีย้ปรับและเงินเพิม่

•ภาษศุีลกากร
•ภาษมูีลค่าเพิม่
•ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล
•ภาษธุีรกจิเฉพาะ
•ภาษีป้าย
•ขับรถฝ่าไฟแดง



ค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยภาษีอากรที่ 40/2560
เบีย้ปรับ เงนิเพิม่ภาษอีากร และค่าปรับอาญา ตาม ม. 65 ตรี(6)

• หมายความถงึ เบีย้ปรับและหรือเงนิเพิม่
ภาษอีากร และค่าปรับอาญา
ตามกฎหมายภาษอีากรทุกประเภท 

• ยกเลกิค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการ
วนิิจฉัยภาษอีากร ที่ 10/2528
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เบีย้ปรับ เงินเพิม่
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ค าถาม : ค่าปรับพนักงานกระท าความผดิตามกฎหมาย
จราจรทางบก สามารถถือเป็นรายจ่ายทาง
ภาษีได้หรือไม่

ค าตอบ : ค่าปรับทางอาญาตามกฎหมายจราจรทางบก 
ไม่เข้าลกัษณะเป็นค่าปรับทางอาญาตาม

ประมวลรัษฎากร ไม่ต้องห้ามถือเป็น
รายจ่ายในการ ค านวณก าไรสุทธิ ตามมาตรา 
65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร

141



ค าถาม : ตัวอย่างค่าปรับทางอาญาตาม
กฎหมายภาษีอากร

ค าตอบ : • ไม่ได้ย่ืนแบบภาษีภายในก าหนด
• เจตนาละเลยไม่ย่ืนแบบภาษีภายใน

ก าหนดเพ่ือเลีย่งภาษี
• หนีภาษี
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ต้นทุนทางการเงนิ

• ดอกเบีย้สูงมากอย่างผดิปกติ
• ไม่มเีงนิกู้แต่มดีอกเบีย้
• ดอกเบีย้ไม่มเีลย
• ดอกเบีย้น้อยแสดงในค่าใช้จ่ายขายและบริหารได้หรือไม่
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ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล

• รายได้ทีไ่ด้รับการยกเว้น
- เงนิปันผล

• กจิการ BOI
- ค านวณภาษ ีBOI
- ขาดทุนสุทธิในระหว่างได้รับ BOI

Information Training Fap/7.BOI.pptx
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ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล
• ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

- ค่ารับรอง ค่าของขวญั
- ค่าการกศุล
- ปรับลดมูลค่าสินค้าอย่างไรสามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายได้
- ค่าเส่ือมราคารถยนต์น่ังส่วนบุคคลทีไ่ม่เกนิ 10 ทีน่ั่ง
- ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าประเภทต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายหักได้ 2 เท่า
- ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกนิ 5 รอบ



ค าถาม : ไม่ได้น าผลขาดทุนสุทธิมาใช้ในปีทีผ่่านมา
(ไม่ได้กรอกผลขาดทุนสุทธิยกมาในแบบ ภ.ง.ด.
50) ขาดทุนสุทธิส่วนทีเ่หลือสามารถใช้สิทธิปี
ถัดไปได้หรือไม่
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ค าตอบ : • ไม่ได้น าผลขาดทุนสุทธิยกมามาใช้ในปีทีผ่่านมาแล้ว 
แต่ภายหลงัได้ย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 50 เพิม่เตมิ โดยได้น า
ผลขาดทุนสุทธิยกมาดงักล่าวมาหักเป็นรายจ่ายใน
แบบ ภ.ง.ด. 50 เพ่ือปรับปรุงแบบฯ ให้ถูกต้อง ก็
สามารถกระท าได้ 

กค 0702/6605 

Information Training Fap/7.เลขที่หนังสือ กค 0702-6605 ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบ.docx


ตวัอย่างกรณบีันทกึผลขาดทุนผดิพลาด
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ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกนิ 5 รอบ

• ย้อนหลงัไม่เกนิ 5 รอบระยะเวลาบัญชี

•จะต้องใช้อย่างต่อเน่ือง จะข้ามหรือเว้นเพือ่
หักในรอบระยะเวลาบัญชีอื่นไม่ได้ 
• ปี 2559 ต้องสละสิทธ์ิผลขาดทุนสะสม 120 ล้านบาท
• ปี 2560 จะต้องเสียภาษจีากก าไรสุทธิ 110 ล้านบาท



หน้าทีผู่้ช าระบัญชี
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ค าถาม

เจ้าหน้ียกหน้ีให้
• เจ้าหน้ีการค้า
• เงินกู้ยมื
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รับรู้เป็นรายได้ต้องเสียภาษี

ค าตอบ
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บริษทัไม่มีเงินจ่ายภาษี

ค าถาม
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ไม่ต้องจ่าย
(จ่ายเท่ากบัจ านวนเงินที่

บริษทัมีอยู่)

ค าตอบ

153



ผู้ช าระบัญชีมีหน้าทีร่วบรวมจ านวนเงินที่
บริษทัฯ มีอยู่เพือ่ช าระค่าภาษเีงินได้นิติ
บุคคลเพยีงเท่าทีม่ีส่วนทีเ่หลือเท่าน้ัน ไม่
สามารถจะไปหาจากทีใ่ดมาช าระหนี้

หน้าทีผู่้ช าระบัญชี
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ค าพพิากษาฎกีาที่ 4638/2546
เร่ือง ความรับผิดของผู้ช าระบัญชี

http://www.rd.go.th/publish/19515.0.html
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มติพเิศษ
156



เร่ืองที่ส าคญั
ที่ต้องใช้การตัดสินใจอย่างรอบคอบ

จากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น

มติพเิศษคอือะไร
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คณะกรรมการท าเองไม่ได้
ต้องใช้มตทิีป่ระชุมผู้ถือหุ้น
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เร่ืองที่บริษทัต้องขอมติพเิศษจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น

1. เปลีย่นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ/ข้อบังคบับริษัท 
มาตรา 1145

2. เพิม่ทุน มาตรา 1220
3. เพิม่ทุนช าระด้วยส่ิงอ่ืนทีไ่ม่ใช่เงนิ มาตรา 1221
4. ลดทุน มาตรา 1224
5. เลกิบริษัท มาตรา 1236
6. ควบกจิการ มาตรา 1238
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คะแนนไม่ต ่ากว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถอืหุ้น
ทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

คะแนนเสียงมติพเิศษ
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มาตรา 1194 
การใดทีก่ฎหมาย ก าหนดให้ต้องท าโดยมตพิเิศษ ทีป่ระชุมใหญ่
ต้องลงมติในเร่ืองน้ัน โดยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่ต ่ากว่าสามในส่ี
ของจ านวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน

อ้างอิงกฎหมาย

มาตรา 1194 แก้ไขเพิม่เติมโดย มาตรา ๑๑ แห่ง พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิม่เติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑
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รายงานผู้สอบบัญชี
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แผ่กระจาย
(Pervasiveness)
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แผ่กระจาย

มี 3 ประการ
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1. กระทบทั้ง  
งบการเงิน

แผ่กระจาย
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2. กระทบบางบัญชี...แต่เป็นบัญชีที่
ส าคญัมากต่องบการเงิน
ตัวอย่าง มูลค่าสินค้าคดิเป็น 80% ของ
สินทรัพย์รวม ถ้าสินค้าผิดผลกระทบกจ็ะ
แผ่กระจาย

แผ่กระจาย
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3. ผลกระทบจากการ
เปิดเผยข้อมูล
ตัวอย่าง ไม่เปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัคดี
ฟ้องร้องล้มละลาย

แผ่กระจาย
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วรรคเน้น (Emphasis of Matters)

VS
วรรคเร่ืองอ่ืน (Other Matters)
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ให้ข้อมูลเพิม่เตมิ
แต่ไม่มีผลต่อการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
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ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็น
ข้อมูลทีผู้่ใช้งบการเงนิ

ควรทราบ
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วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์

เน้นข้อมูลทีมี่การบันทกึอยู่ใน
งบการเงินหรือเปิดเผยหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแล้ว
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ตัวอย่างวรรคเน้น

• ออกงบชุดใหม่แทนชุดเก่า
• ความไม่แน่นอนของผลของคดคีวาม
• การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบับใหม่มาใช้ก่อนก าหนด
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วรรคเร่ืองอ่ืน
เป็นข้อมูลทีไ่ม่ได้

กล่าวถงึในงบการเงิน
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ตัวอย่างวรรคเร่ืองอ่ืน

• ตัวเลขเปรียบเทียบไม่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบ

• งบการเงนิงวดก่อนตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีคนอ่ืน
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ค าพพิากษาฎกีาที ่15345/2558 

RD VS BOI
มีความเห็นต่างกนั 
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กรณีบริษัทมีทั้ง 
BOI และ Non BOI
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• BOI มทีั้งโครงการก าไรและขาดทุน
• Non Boi ก าไร
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➢ค านวณภาษี Non Boi อย่างไร
ก. น าก าไรและขาดทุน BOI ทุกโครงการน า

หัก Non BOI (เสียภาษีเยอะ)
ข. น าเฉพาะโครงการขาดทุน BOI เท่าน้ันมา

หัก Non BOI (เสียภาษีน้อย)
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การวเิคราะห์รายงานการเงิน
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การใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ มาประเมนิผลการด าเนินงาน
ขององค์การ โดยพจิารณาข้อมูลจากงบการเงนิ เพ่ือทราบถึง
ฐานะ และความมัน่คงของกจิการ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ

แล้วจัดท าผลการวเิคราะห์ขึน้ใหม่ เรียกว่า 
รายงานการวเิคราะห์งบการเงนิ

ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงนิ
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การวเิคราะห์แนวโน้ม

เป็นการวเิคราะห์เปรียบเทยีบงบดุล และงบก าไรขาดทุน
ตั้งแต่ 2 ปีขึน้ไป เพ่ือแสดงให้เห็นแนวโน้มของการเปลีย่นแปลง
ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของกจิการ
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง รวมทั้ง ช่วยในการคาดคะเนฐานะ
ทางการเงนิของกจิการในอนาคตด้วย
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การวเิคราะห์อตัราส่วน

เป็นการหาความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูล 2 รายการ
โดยน าข้อมูลมาเปรียบเทยีบกนัแล้ว ท าให้เกดิความหมาย
ผลลพัธ์ทีไ่ด้ เรียกว่า อตัราส่วนทางการเงนิ ทั้งนี้ ข้อมูล

ทีน่ ามาเปรียบเทียบกนั อาจเป็นข้อมูลทีไ่ด้จาก
งบการเงนิเดยีวกนั หรือต่างงบกนักไ็ด้
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ถ้าถามมา - จะตอบไป
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The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular 
individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such 
information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon 
such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Materials 
published may only be reproduced with the consent of FAP.




